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Desenvolvimento que entrega

Desde a posse na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em 13 de junho de 2022,

estabelecemos o objetivo de promover uma mudança na cultura para o desenvolvimento. Em

especial, buscamos articular melhores políticas para o setor junto aos municípios, mirando uma

atuação estratégica e alinhada com os interesses regionais e locais. Nesse curto espaço de

tempo foi possível perceber o impacto dessa estratégia no cotidiano dos gaúchos.

É de orgulhar ver o Rio Grande do Sul como um Estado que voltou a crescer ao se recuperar do

duro período da pandemia de COVID-19. Avançamos na geração de empregos, fechando novembro

com saldo positivo de 135 mil empregos formais; avançamos na atração de investimentos, com

R$ 1,7 bilhão em projetos aprovados pelo Fundo Operação Empresa (Fundopem) em 2022,

investimentos que vão gerar mais de três mil novos empregos no Rio Grande do Sul. 

Encerramos o Avançar no Desenvolvimento Econômico, o programa Juro Zero, que injetou R$

382,3 milhões na economia gaúcha, produzindo impacto em todo o Rio Grande do Sul. Recursos

investidos em 15.709 empresas em 95% dos municípios gaúchos. O programa garantiu o

fortalecimento de micro e pequenas empresas gaúchas, que puderam investir, qualificar suas

operações e garantir a manutenção de atividades produtivas.

Os bancos de fomento públicos, Badesul e BRDE, só no primeiro semestre de 2022, viabilizaram,

respectivamente, R$ 242,2 milhões e R$ 400,4 milhões em operações de financiamento. O lucro

anunciado pelo Badesul na primeira metade do ano foi recorde, mais de R$ 28 milhões. Dados que

evidenciam o potencial do nosso Estado para a promoção do desenvolvimento.

Implementamos o Tudo Fácil Empresas em 21 municípios gaúchos. O sistema permite a abertura

de empresas de baixo e médio risco em até 10 minutos, sem custos e em uma única plataforma.

Somos o único Estado brasileiro a oferecer tal serviço, permitindo melhores condições para

empreender no Rio Grande do Sul. 

Entregas que resultam do empenho do governo gaúcho em desburocratizar processos e

fortalecer ainda mais a atração de investimentos e empresas para o Estado. É hora de

turbinarmos a retomada econômica. Estamos preparados para seguir avançando no

desenvolvimento, atraindo novos e significativos investimentos; para ampliar nossa capacidade

produtiva; e, para melhorar a vida da nossa gente, com empregos de qualidade, com uma indústria

competitiva e um ambiente de negócios atrativo para o capital nacional e internacional. 

Estamos diante de novas oportunidades com o hidrogênio verde, a energia limpa da qual o planeta

precisa. Nosso desafio, agora, é o de seguir qualificando profissionais e investir cada vez mais em

tecnologias capazes de produzir mais e mais entregas para o desenvolvimento.
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FUNDOPEM

A atual gestão trabalha para desburocratizar e modernizar os programas de incentivo,

incluindo a criação da modalidade Fundopem Express, que agiliza a análise dos pedidos, e a

atualização do Integrar-RS, que incentiva investimentos em cidades e regiões menos

desenvolvidas.

O Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS) é um dos maiores

programas de incentivo à economia e promoção do desenvolvimento socioeconômico,

integrado e sustentável do Estado. O Fundopem-RS não libera recursos financeiros para o

empreendimento, no entanto, apoia por meio do financiamento parcial do ICMS incremental

devido gerado a partir da sua operação. 

De 2019-2022, no governo Leite/Ranolfo, o Fundopem aprovou 252 projetos de instalação

e/ou ampliação de indústrias no Estado nos valores de R$ 3,5 bilhões, com geração prevista

de 6.431 empregos. 

Diretor Gustavo Rech

Informações de contato:

seadap@sedec.rs.gov.br

(51) 3288-1135 / 1022 / 1115 
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PROEDI

O Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi) é um instrumento do Estado

para implantação ou relocalização de indústrias. O incentivo se dá na venda de terrenos e

áreas dos Distritos Industriais (DIs) às empresas interessadas a preços subsidiados, que

podem atingir até 90% de abatimento.

A empresa deve apresentar um projeto de viabilidade econômico-financeiro à Sedec/Seadap

para análise. Após a aprovação, a empresa tem o direito à reserva de terreno para

implantação.

O Proedi atraiu investimentos de R$ 931,8 milhões e gerou 1.970 novos postos de trabalho 

 em 26 projetos, no governo Leite/Ranolfo entre 2019-2022.

Diretor Gustavo Rech

Informações de contato:

proedi@sedec.rs.gov.br

seadap@sedec.rs.gov.br

(51) 3288-1135 / 1022 / 1115 

Rio Grande – (1187,95 ha disponíveis)

 Montenegro/Triunfo –  (440,41 ha disponíveis)

 Guaíba (550,34 ha disponíveis)

Alvorada/Viamão (38,81 ha disponíveis)

Cachoeira do Sul (99% disponível)

Bagé (60,56 há disponíveis)

Cachoeirinha (sem vagas)

Gravataí (sem vagas)
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JURO ZERO

Resumo por porte -
todas as situações

Valor Quantidade Ticket Médio % Por Contrato

EPP R$ 175.825.953,23 2.965 R$ 59.340,00 18,6%

ME R$ 136.371.153,50 5.447 R$ 25.040,00 34,6%

MEI R$ 70.155.475,97 7.297 R$ 9.616,00 46,6%

Total R$ 382.352.582,70   15.709 R$ 25.920,02 100%

EXPORTA-RS

Por meio da Sedec e dos bancos de fomento vinculados à pasta do Desenvolvimento

Econômico, Badesul e BRDE, o governo do Estado promoveu o programa Juro Zero

aportando R$ 100 milhões para subsidiar juros de financiamentos para empresas gaúchas

investirem. O programa teve início em 1º de fevereiro e teve como objetivo auxiliar os

empreendimentos de menor porte na recuperação econômica após os reflexos sofridos

pela pandemia.

Na tabela a seguir, os números consolidados:

O Programa EXPORTA-RS visa ampliar e consolidar a participação de empresas gaúchas no

mercado internacional, em especial micro, pequenos e médios empreendimentos, por meio

do atendimento personalizado daqueles que desejam identificar suas possibilidades de

exportação e/ou importação bem como da difusão de oportunidades e de informações. Na

gestão de 2019 até julho de 2022 foram atendidas 206 empresas.

Diretor Leonardo Marmitt 

Informações de contato:

leonardo-marmitt@sedec.rs.gov.br

exportars@sedec.rs.gov.br

(51) 3288-1149
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PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Este documento é analisado pelas equipes técnicas da Sedec e a partir da sua aprovação

formaliza a intenção de investimento da organização no Rio Grande do Sul e representa o

acordo firmado de compromissos mútuos entre o Estado e instituição privada. 

Os protocolos de intenção são documentos assinados pelas duas partes envolvidas, sendo

neste caso, entre o governo do Rio Grande do Sul, representado pela Sedec, e empresas

privadas. Esta intenção de investimento se dá a partir de um trabalho de prospecção da

pasta do Desenvolvimento Econômico ao disseminar informações referentes aos

programas de incentivo oferecidos pelo RS as empresas que desejam se instalar ou ampliar

suas instalações e operações no Estado.

Como o próprio nome prevê, os números representam uma intenção de investimento e

criação de empregos, podendo sofrer variação de acordo com o momento vivido pela

empresa e pelo mercado ao qual ela está inserida. Do início da gestão, em 2019, até

dezembro deste ano, foram assinados 34 protocolos de intenção entre grandes empresas e

o Estado do RS que atingiram R$ 8 bilhões em investimentos e que preveem 12.244 novos

postos de trabalho.

Diretor Gustavo Rech 

Informações de contato:

gustavo-rech@sedec.rs.gov.br

(51) 3288-1135 / 1022 / 1115 
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ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

Os APLs são uma política pública de Estado para estimular e apoiar a auto-organização

produtiva de aglomerações setoriais e para promover o desenvolvimento dos territórios.

Arranjos Produtivos Locais (APLs) são o conjunto de empresas, produtores e instituições

que, em um mesmo território, mantêm vínculos de cooperação. Com produtos semelhantes,

participam da mesma cadeia produtiva, utilizam insumos comuns, necessitam de

tecnologias semelhantes e informações sobre os mesmos mercados. Um APL é a prioridade

definida por uma região para o seu desenvolvimento econômico. No total da gestão de

2019-2022 (até julho) foram firmadas 4 parcerias entre o Estado e APLs já existentes, com

aporte  financeiro. Além disso, foi criado um novo APL (Alimentos e Bebidas do Vale do

Taquari).

Diretor Leonardo Marmitt 

Informações de contato:

leonardo-marmitt@sedec.rs.gov.br

(51) 3288-1149 
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CAPACITAÇÃO PARA AGENTES MUNICIPAIS
E PRIVADOS DE DESENVOLVIMENTO

O Curso de Capacitação para Agentes Municipais de Desenvolvimento consiste na apresentação

dos programas de fomento à economia gaúcha oferecidos pela Secretaria de Desenvolvimento

Econômico (Sedec), linhas de crédito junto aos bancos BADESUL e BRDE e ainda os serviços

prestados pela Junta Comercial do RS.                                                                            

O curso online e ao vivo foi disponibilizado para todos os municípios nos meses de junho e julho de

2021, por meio da Escola de Governo do RS. Para a divulgação do programa foi solicitado o auxílio

das Associações dos Secretários de Municípios e do Fórum dos Secretários Municipais de

Desenvolvimento. Os convites para a capacitação foram enviados para as prefeituras via e-mail e

contato telefônico. Abaixo, os números finais do programa.                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                     

- 121 municípios assistiram o curso ao vivo                                                                                                         

- Mais de 300 visualizações dos módulos no YouTube                                                                                   
Para quem tiver interesse em efetuar o curso, ele ficará disponível na Escola de Gestão

Pública da Famurs.
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O Curso de Capacitação para Consultores Privados de Desenvolvimento, criado pela Secretaria

de Desenvolvimento Econômico do Estado (Sedec) em parceria com o Sebrae RS, foi oficialmente

disponibilizado para os alunos inscritos no dia 19/12. Em parceria, Sebrae e Sedec

disponibilizaram um E-book aos estudantes com conceitos e detalhes dos programas oferecidos

pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Os alunos puderam entender no primeiro dia de curso sobre o processo de solicitação, as

características da legislação e dos negócios que podem aderir a incentivos como Fundopem e

Proedi. A conclusão da formação terminou em 20/12, e foi realizada de forma gratuita e

presencial. Outras três turmas estão previstas para o primeiro trimestre de 2023. Em janeiro, em

Porto Alegre, fevereiro, em Caxias do Sul, e março, em Pelotas.



REDES DE COOPERAÇÃO

O programa está em operação há mais de 15 anos e tem como objetivo fomentar a

cooperação entre empresas, gerar um ambiente estimulador ao empreendedorismo e

disponibilizar suporte técnico necessário à formação, consolidação e desenvolvimento das

redes.

É uma forma mais moderna de organização de pequenas e médias empresas, que permite

reunir empreendedores em uma entidade única no ambiente do seu negócio. Dessa forma,

possibilita uma atuação conjunta para a superação das fragilidades inerentes às empresas.

Ao mesmo tempo, fica mantida a individualidade e autonomia decisória de cada empresa.

Para o funcionamento das Redes de Cooperação, a Sedec, em conjunto com universidades,

disponibiliza uma metodologia específica que conta com consultores especialmente

capacitados para a formação, evolução e consolidação da rede. Todo o processo é

acompanhado e são oferecidas ferramentas de apoio, como plano de operação, expansão e

negociação.

Entre os benefícios das redes estão o acúmulo de capital social, estratégias de marketing

compartilhado e contratação de agências, maior escala e poder de mercado, aumento da

produtividade e redução de custos, geração de soluções coletivas e aprendizagem,

inovação em rede e permanente troca de informações e experiências. A Sedec firmou   4

parcerias com instituições de ensino que, atuando no programa auxiliaram na criação de 7

novas redes, além da previsão de mais 2 até o final de 2022.

Diretor Leonardo Marmitt 

Informações de contato:

leonardo-marmitt@sedec.rs.gov.br

elci-aguirre@sedec.rs.gov.br

(51) 3288-1148 
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FEIRAS INTERNACIONAIS

Diretor Leonardo Neves

Informações de contato:

leonardo-neves@sedec.rs.gov.br

(51) 3288-1130 

É por meio do programa que mais empresas gaúchas têm a possibilidade de buscar e trocar

conhecimento de mercado, além de expor suas marcas e produtos para empresas e

investidores de várias regiões do mundo.

O Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais atua

contratando estandes coletivos em diversos eventos de negócios de diferentes

segmentos do mercado e aportando parte do valor necessário para a participação, a

depender da demanda das empresas gaúchas.

Um dos setores que mais sofreu com a pandemia de Covid-19, os eventos das tradicionais

feiras de negócios causam grandes aglomerações e por causa das regras de

distanciamento social e protocolos sanitários, algumas não aconteceram enquanto outras

vigoraram de forma online. 

Do início da gestão, em 2019, até dezembro de 2022, foram apoiados 28 eventos que

contaram com a participação de 650 empresas gaúchas.
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MISSÕES INTERNACIONAIS

As missões governamentais internacionais têm como objetivo divulgar as oportunidades do

Rio Grande do Sul para as empresas a fim de atraí-las para o Estado. A partir disso,

prospectar investimentos e promover o desenvolvimento gerando emprego, renda para a

população e arrecadação de tributos para os cofres públicos.

Outra proposta das missões internacionais são a troca de experiências e a busca por

conhecimento, no caso da pasta do Desenvolvimento, sobre comportamento de mercado,

novas tendências e tecnologias. Estreitar as relações diplomáticas e financeiras também

estão entre as metas. Todos estes objetivos podem ser buscados e alcançados ainda em

território nacional, em missões interestaduais.

A Sedec promoveu 8 missões internacionais, em diferentes países. O foco esteve em

pautas como energias renováveis, novas tecnologias e participação em feiras relacionadas

a importantes indústrias do Estado,  promovendo comercialmente e atraindo investimentos.

Estes e outros assuntos foram estudados e debatidos em visitas a grandes empresas

referências no segmento e embaixadas na Espanha, França, Dubai, Holanda, Alemanha,

Costa Rica, Estados Unidos, Itália e Israel.

Diretor Leonardo Neves

Informações de contato:

leonardo-neves@sedec.rs.gov.br

(51) 3288-1130 
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ESTRUTURA INTERNA 

Secretário de Desenvolvimento Econômico - Joel Maraschin 

Telefone: +55 51 3288-1046

E-mail: joel-maraschin@sedec.rs.gov.br

Secretário de Desenvolvimento Econômico Adjunto e Diretor Geral - Roger Pozzi

Telefone: +55 51 3288-1019

E-mail: roger-pozzi@sedec.rs.gov.br

Gabinete do Secretário

Chefe de Gabinete: Melissa Bulegon

Telefone: +55 51 3288-1018

E-mail: gabinete@sedec.rs.gov.br

Assessoria de Comunicação  – ASCOM

Diretor de Comunicação: Carlos Hammes

Telefone: +55 51 3288-1138

E-mail: asscom@sedec.rs.gov.br

Assessoria Jurídica – ASJUR

Diretor Jurídico: Vinícius Winter

Telefone: +55 51 3288-1129

E-mail: vinicius-winter@sedec.rs.gov.br
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ESTRUTURA INTERNA 

Assessoria Técnica – ASTEC

Diretora: Carla Paulitsch

Telefone: +55 51 3288-1040

E-mail: carla-paulitsch@sedec.rs.gov.br

Departamento Administrativo - DA 

Diretor: José Carlos Borges

Telefone: +55 51 3288-1001

E-mail: dad@sedec.rs.gov.br

Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais - DPCI 

Diretor: Leonardo Neves 

Telefone: +55 51 3288-1130

E-mail: leonardo-neves@sedec.rs.gov.br

Departamento de Desenvolvimento Econômico - DDE

Diretor: Leonardo Marmitt 

Telefone: +55 51 3288-1149

E-mail: leonardo-marmitt@sedec.rs.gov.br

Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas - SEADAP 

 Diretor: Gustavo Rech 

Telefone: +55 51 3288-1135 / 1022 / 1115

E-mail: seadap@sedec.rs.gov.br

              proedi@sedec.rs.gov.br
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